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ПОЛОЖЕННЯ
про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або
юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету
в Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Положення поширюється на студентів коледжу, які навчаються на
денній та заочній формі навчання.
1.2. Метою Положення є:
• підвищення персональної відповідальності студентів за якість навчання і
ставлення до своїх обов'язків;
• поліпшення навчальної дисципліни серед студентів коледжу;
• заохочення студентів до отримання кращих результатів навчання;
• створення рівноцінних умов для студентів, які навчаються за рахунок
державного бюджету або за кошти юридичних та фізичних осіб.
1.3. Положення набирає чинності з моменту затвердження його наказом
директора, після узгодження з студентським комітетом і протокольного рішення
педагогічної ради коледжу.
1.4. Під дію Положення не підпадають:
• студенти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• студенти 1-го курсу.
2. Порядок переведення студентів на навчання за кошти державного
бюджету
2.1. Переведення студентів коледжу, що навчаються за договором (контрактом),
на бюджетну форму навчання можливе:
• за наявності вільних бюджетних місць;
• за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного
напряму навчання.
2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення
здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом успішності студентів із
урахуванням їх соціальною статусу. За інших однакових умов до уваги береться
участь студента у громадському житті групи, відділення, коледжу, причому на
першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету претендують
студенти, право яких на навчання за державним замовленням визначено
відповідними законами України, указами Президента України та урядовими
рішеннями.
2.3. У разі відсутності студентів, що навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням можуть
претендувати також особи, які поновлюються у складі студентів. При цьому
пріоритетним правом на поновлення на навчання на вакантні місця, що
фінансуються за рахунок коштів державного оюджету, користуються особи, які
раніше навчалися за кошти державного бюджету і були відраховані за підставами,
не пов’язаними з академічною неуспішністю, невиконанням навчального плану чи
порушенням правил внутрішнього розпорядку;
2.4. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і
напряму підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому
відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок
бюджету на цьому курсі з цього напряму підготовки (спеціальності).
2.5. Завідувач відділення інформує студентів про наявність вакантних місць на
бюджетній формі навчання, про умови переведення на них.
2.6. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на
бюджетну, подає заяву на ім я директора коледжу. Заяву засвідчує підписом
завідувач відділення, на якому навчається студент. До заяви додається:
• клопотання навчальної групи за підписом старости та профорга;
• розгорнута характеристика на цього студента, підписана керівником
академічної групи, в якій навчається студент, та головою студентської ради.
2.7. Рішення про переведення ухвалюють після обговорення заяви на засіданні
педагогічної ради.

2.8. Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом директора коледжу.
2.9. Особам, які переведені на навчання за державним замовленням, призначають
і виплачують стипендію за результатами попереднього семестрового контролю з
наступного місяця, що настає за датою відцовідного наказу директора про
переведення (зарахування) студента.
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